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Skýrsla stjórnar 2020-2021
Á síðasta aðalfundi komu nýjar inn í aðalstjórn þær Katla Sveinbjörnsdóttir og Elín Soffía Pilkington.
Stjórn safnaðarins skiptir þannig með sér verkum:
Jónína Margrét Arnórsdóttir, Oslo, formaður
Katla Sveinbjörnsdóttir, Kristiansand, varaformaður
Ingvar Ingólfsson, Sandefjord, gjaldkeri
Björn Hallbeck, Sandefjord, ritari
Elín Soffía Pilkington, Þrándheimi, meðstjórnandi
Varamenn í stjórn eru:
Eyjólfur Magnússon, Bærum
Guðjón Andri Rabbevåg Reynisson, Molde
Guðrún Elín Svansdóttir, Oslo
Kolbrún Rut Ragnarsdóttir, Kristiansand
Sverrir Már Gunnarsson, Lillestrøm
Núverandi starfsfólk í fastri stöðu hjá Íslenska söfnuðinum eru:
Inga Harðardóttir, sóknarprestur
Berglind Gunnarsdóttir, skrifstofustýra
Pálína Ósk Hraundal, menningarfulltrúi
Rebekka Ingibjartsdóttir, æskulýðsfulltrúi
Elísabet Steingrímsdóttir, ræstitæknir
Eitt af fyrstu verkum stjórnar á starfsárinu var að auglýsa stöðu menningarfulltrúa safnaðarins. Margir
sóttu um stöðuna en niðurstaðan varð að ráða Pálínu Ósk Hraundal til starfsins í 50% starfshlutfall.
Stuttu síðar var auglýst starf æskulýðsfulltrúa til reynslu í 1 ár í 30% starfshlutfall. Einungis einn aðili
sótti um þá stöðu og var Rebekka Ingibjartsdóttir ráðin.
Ýmsar endurbætur hefur þurft að gera á fasteignum safnaðarins. Nú er svo komið að loksins er
breytingin sem gerð var á húsnæðinu til að opna Ólafíustofu á sínum tíma samþykkt af yfirvöldum
í Oslo. Hefur þetta verið langt og strangt ferli en þolinmæðin þrautir vinnur allar.

Allt starf hefur litast af aðstæðum vegna heimsfaraldursins covid-19 og fundarhöld hafa því einungis
farið fram á netinu utan einn fund í júní 2020 sem haldinn var í Ólafíustofu. Á hann mættu stjórn,
varamenn og starfsfólk safnaðarins.

- myndir frá skyndihjálparnámskeiði starfsmanna

Ólafíustofa og kirkjur hafa að mestu verið lokaðar að tilmælum yfirvalda og því hefur okkar úrræðagóða starfsfólk verið ötult við að nýta tæknina til að halda uppi fjölbreyttu og öflugu starfi og
reynt að ná til sem flestra íslendinga í Noregi. Við höfum lagt okkur fram um að sjá til þess að starfsfólkið hafi þau tæki og tól sem þarf til að geta leyst nýjar áskoranir í starfinu.

Ekki hefur verið hægt að halda uppi formlegu samstarfi við íslensku söfnuðina í Svíþjóð og Danmörku
eins og áætlað var og hefur sameiginlegum námskeiðum verið frestað þar til leyfilegt er að hittast
aftur í raunheimum.
Á starfsárinu voru gerðir nýir samstarfssamningar við íslensku kórana í Noregi og unnið er að sambærilegum samningum við íslendingafélögin.
Ný heimasíða leit dagsins ljós og er þar að finna allar helstu upplýsingar um starf okkar á kirkjan.no.
Stærstu verkefnin eru gerð nýs gagnabanka með meðlimaskrá safnaðarins og regluleg uppfærsla
hennar og svo sameiginleg málsókn með sænsku og finnsku kirkjunum gegn Barne- og familiedepartementet sem Sivilumbodmannen lagði til og kostar. Það hefur verið mikil vinna lögð í að afla
upplýsinga og fundarhöld með ýmsum opinberum aðilum og lögfræðingum. Málið mun fara fyrir
þingréttinn í Oslo í lok október.
Einnig hefur verið gerð SVÓT greining á Íslenska söfnuðinum í Noregi og í kjölfarið unnin stefnumótun
og framtíðarsýn. Að þeirri vinnu komu stjórn, varamenn og starfsfólk og gafst safnaðarmeðlimum
kostur á að koma með tillögur. Niðurstöður þessarar vinnu eru birtar í hér í ársskýrslunni.
Unnið hefur verið að nafnabreytingu frá ,,Íslenska söfnuðinum í Noregi” yfir í ,,Íslenska kirkjan í Noregi”.
Við bíðum eftir grænu ljósi frá Barne- og familiedepartementet til að þetta verði að raunveruleika.
Laganefnd hefur farið í gegnum lög safnaðarins síðasta árið og ber upp tillögur að breytingum
á aðalfundinum.
Þegar sendar voru inn tölur til Fylkesmannen varðandi fjölda meðlima í söfnuðinum reyndust
þeir vera 6.923.
Stjórnin er ánægð með að þrátt fyrir erfiða tíma að sjá að við erum að ná til mjög margra safnaðarmeðlima um allt land með fjölbreyttu starfi og að jákvæðni í garð safnaðarins hefur aukist verulega.
Stjórn þakkar starfsfólki sínu fyrir einstaka aðlögunarhæfni og samstöðu á þessum fordæmalausu
tímum.

Niðurstöður SVÓT greiningar vorið 2021
Hér verða dregnar saman megin niðurstöður SVÓT greiningar sem unnin var á vormánuðum 2021.
Fyrst eru tekin saman styrkleikar og tækifæri sem eru til staðar í Íslenska söfnuðinum í Noregi. Síðan
eru tekin saman þeir veikleikar og ógnanir sem takast þarf á við.
Styrkleikar
Samstarf á milli stjórnar og starfsfólks þar sem virðing og skýr gildi ráða ferðinni er mikill styrkleiki fyrir
starfsemi safnaðarins. Það kemur skýrt fram að jákvæðni og heiðarleiki eru sett á oddinn og að fólk
geti sagt sína skoðun og verið ósammála án þess að upp komi ágreiningur í starfi. Það er mikil breidd
innan hópsins, bæði hvað varðar menntun og reynslu og áberandi er hugmyndaauðgi og vilji til að
takast á við áskoranir. Fjárhagur safnaðarins er nokkuð stöðugur og langflestar áætlanir
standast. Öflugur gjaldkeri situr í stjórn og starf hans hefur reynst mikill styrkur fyrir söfnuðinn. Ásamt
því er söfnuðurinn í góðum viðskiptum við traustan endurskoðanda sem fylgir vel eftir starfi sínu.
Söfnuðurinn á ágætis tæknibúnað til að geta haldið fjarfundi, er með viðurkennt kerfi fyrir tölvugögn
og starfsfólk hefur verið duglegt að nýta samfélagsmiðla til að miðla efni til Íslendinga í Noregi og
víðar. Opnuð var ný heimasíða á síðasta ári.
Tækifæri
Það eru ótvíræð tækifæri fyrir Íslenska söfnuðinn í Noregi að eignast nýtt húsnæði fyrir fjölbreytta
starfsemi safnaðarins og auka tengsl safnaðarins og samstarf víða um Noreg.
Megináhersla tækifæra fyrir Íslenska söfnuðinn í Noregi var í markaðsetningu og ímyndarsköpun
safnaðarins. Þar eru talin fjöldamörg ónýtt tækifæri sem hægt er að vinna með. Allar þær tæknilegu
breytingar sem samfélagið hefur lært í gegnum Covid hefur haft með sér í kjölfarið fjölda tækifæra
fyrir landsbyggðina og söfnuðinn til þess að tengjast mörgum svæðum á sama tíma án mikils
kostnaðar.
Endurmenntun og símenntun fyrir stjórn og starfsmenn safnaðarins var flokkað sem tækifæri.
Veikleikar
Helstu veikleikar Íslenska safnaðarins í Noregi eru meðal annars mikið vægi hvers einstaklings í starfi
og stjórn. Ef aðeins einn aðili hættir með skömmum fyrirvara getur verið erfitt að finna einstakling
til þess að taka við því sem frá var horfið án vandræða.
Noregur er stórt land og svæðin dreifð. Það má líta á það sem veikleika hversu dreifð svæðin eru
vegna kostnaðar og fjármagns sem fylgir ferðalögum og viðburðum. Það vantar fleiri tengiliði
í daglegt starf safnaðarins til þess að halda starfinu virku á fleiri stöðum í Noregi.
Neikvæð skrifleg umfjöllun á netinu og í tali er talin veikleiki safnaðarins.
Einnig má telja að umfjöllun um þjóðkirkjuna á Íslandi undanfarin ár hafi áhrif á almenna orðræðu
í kringum Íslenska söfnuðinn.
Megin veikleiki safnaðarins er fjárhagsgrunnur og meðlimaskrá. Minnstu breytingar ríkisstyrkja hafa
mikil áhrif á starfið. Opinbert starfsumhverfi og kerfið í kringum það er þunglamalegt og seinlegt.

Húsnæði safnaðarins er of lítið fyrir starfsemina í dag og hefur hindrað ólíka viðburði safnaðarins og
samkomur.
Utanaðkomandi gagnrýni á starfið getur verið veikleiki og mikilvægt að starfsmenn og stjórn séu undir
það búin hvernig á að bregðast við slíkri gagnrýni svo hún hafi ekki áhrif á starfið.
Breidd í starfi var einnig talinn mögulegur veikleiki ásamt nafninu Íslenski söfnuðurinn í Noregi.
Meginhluti þeirra sem unnu að SVÓT greiningunni voru þó sammála um það að fjölbreytni og breidd
í starfi væri þó frekar styrkleiki og tækifæri en veikleiki.
Ógnanir
Eins og staðan er í dag er óviðunandi að hafa ekki aðgengi að nútímalegri skrá yfir meðlimi
safnaðarins. Allt er þungt í vöfum þegar kemur að árlegri innsendingu listans til opinberra aðila
og eins ef uppfærslu eða leiðréttinga er þörf.
Söfnuðurinn er háður styrkjum frá ríki og sveitarfélögum. Það eru mjög mismunandi áherslur milli
stjórnmálaflokka sem kosnir eru til þings.
Eins og staðan er núna eru kirkjan og trúfélög nokkuð vel sett en eins og sagan hefur sýnt okkur þá
getur ein lítil laga- eða reglubreyting haft miklar afleiðingar, sér í lagi fjárhagslega.
Opinbera kerfið í Noregi er þunglamalegt sem stundum íþyngir starfi safnaðarins, ekki síst vegna
hægrar tækniþróunar. Meðlimaskrá er enn send á USB lykli eða geisladiski í pósti.
Í hröðu nútíma samfélagi það sem framboðið er mikið getur verið áskorun að keppa um tíma einstaklinga. Staða kirkjunnar er breytt í nútíma samfélagi og söfnuðurinn þarf að vera gæta þess að vera
með áhugaverða og gefandi dagskrá sem heillar til þess að það stafi ekki ógn af tímaskorti
einstaklinga.
Árið 2020 hefur kennt okkur að mikil óvissa og óöryggi getur skapast við heimsfaraldur. Það felst ógn
í því þegar ekki er hægt að viðhalda eðlilegu starfi vegna sóttvarnaraðgerða og ef ekki er vel haldið
á spilunum getur dregið verulega úr starfseminni á meðan.
Fleiri þættir eins og neikvæð umræða á samfélagsmiðlum, s.s. Facebook getur skaðað ímynd
safnaðarins að einhverju marki. Reynslan hefur kennt okkur að það er mikilvægt að söfnuðurinn sé
tilbúinn að bregðast við svoleiðis umtali sem ein teymisheild.
Neikvæð umfjöllun fjölmiðla er ótvíræð ógn.
Ef upp kemur óheiðarleiki getur það haft alvarlegar neikvæðar afleiðingar á trúverðugleika safnaðarins.
Gæta verður að þeirri ógn að þróun á starfsháttum safnaðarins staðni. Mikilvægt er að bjóða upp
á námskeið og tækifæri til endurmenntunar svo starfið standi ekki í stað.

Gildi og framtíðarsýn Íslenska safnaðarins í Noregi
Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst þar ríkir
hlýja og samúð gerið þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einn hug
og eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillát og metið hvert annað meira en ykkur
sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annarra. Verið með sama hugarfari sem Kristur Jesús var.
(Fil.2.1-5)
Hlutverk
Íslenska kirkjan í Noregi er mikilvægur hluti af samfélagi Íslendinganna sem þar búa.
Söfnuðurinn þjónar því samfélagi með fjölbreyttu helgihaldi og athöfnum, menningarviðburðum og
félagsstarfi, fræðslu, barna- og æskulýðsstarfi, sálgæslu og stuðningi á erfiðum tímabilum.
Okkar hlutverk er að starfa í kærleika og stuðla að samkennd, að vera lifandi samfélag og það skjól
í Noregi sem Íslendingar geta leitað til.
Í gegnum helgihald, viðburði og safnaðarstarf miðlum við trú, von og kærleika, og erum óhrædd við
að fara óhefðbundnar leiðir til að þjóna, biðja og boða trú í víðum skilningi.
Gildi
Gildi segja til um kjarnann í starfi, hugsun og hugmyndafræði og endurspegla það sem starfið
stendur fyrir. Gildi hafa úrslitaáhrif á allt starf, viðhorf og hegðun innan þess. Gildin eru í senn það
sem er huglægast í starfsemi skipulagsheildar og grundvöllur hennar
(Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011).

Gildi Íslenska safnaðarins eru fjögur:
Kærleikur
Samfélag
Gleði
Fagmennska
Hlutverk starfsmanna og stjórnar
Starfsmenn Íslenska safnaðarins og þeir einstaklingar sem sitja í stjórn bera ábyrgð á því að hafa
í huga gildi safnaðarins við dagleg störf og ákvarðanir. Með því að nota SVÓT greininguna og hafa
gildin í huga er auðveldara að bæta og styrkja þá þætti sem þurfa úrbætur og viðhalda þeim
styrkleikum sem koma út úr SVÓT greiningunni.

Skilgreining á gildunum
Kærleikur
Kærleikurinn er kjarnagildi Íslenska safnaðarins í Noregi og mikilvægasti mælikvarðinn fyrir þjónustu
og starf safnaðarins. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi stendur í ljóðinu Óðurinn til kærleikans í Korintubréfi og við getum haft það í huga í öllu okkar starfi, við ýmsar áskoranir og aðstæður.
Þegar við heyrum orðið kærleikur kemur strax upp sú mynd að í kærleikanum finnum við væntumþykju og ást en sönn elska helst líka í hendur við heiðarleika, sannleika, virðingu í samskiptum og
heilbrigð mörk.
Við viljum að kærleikurinn sé grundvöllurinn í öllu okkar starfi. Virðing í samskiptum, samkennd, hlýja
og umhyggja eru leiðarljósið í viðmóti safnaðarins.
Það er mikilvægt að Íslenski söfnuðurinn skapi umhverfi þar sem hlýja, samkennd og skilningur
gagnvart aðstæðum annarra er í hávegum höfð.
„Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga
þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig.“
Samfélag
Íslenski söfnuðurinn leggur áherslu á að vera opið og kærleiksríkt samfélag þar sem öllum er tekið
með opnum faðmi.
Við berum virðingu fyrir því að hver einasta manneskja er dýrmæt sköpun Guðs, og á rétt á að vera
mætt af kærleika, hlýju og virðingu.
Söfnuðurinn leitast við að styðja við mismunandi hópa og mæta fólki hvar sem það er statt í sínu lífi
og á sinni vegferð með fjölbreyttu helgihaldi, viðburðum og safnaðarstarfi.
Íslenski söfnuðurinn vill vera traust bakland í erfiðum aðstæðum í lífi Íslendinga í Noregi, og gera það
sem í safnaðarins valdi stendur til að aðstoða, styðja og hjálpa.
Jesús segir: Því að hvar sem tveir eða þrír eru saman komnir í mínu nafni þar er ég mitt á meðal þeirra.
(Matt.18.20)

Gleði
Íslenski söfnuðurinn er ekki venjulegur söfnuður með aðsetur í einni kirkju, heldur kærleiksríkt og
lifandi samfélag Íslendinga í Noregi.
Mikilvægt er að safnaðstarfið og menningarviðburðir séu til þess fallnir að gleðja og uppörva, að
jákvætt hugarfar og hvatning til að lifa lífi sínu í sátt við Guð og menn skili sér í gegnum starfsemi
safnaðarins.
Fagnaðarerindið um kærleika Guðs til okkar allra gefur tilefni til að gleðin sé í hávegum höfð í starfi
safnaðarins.
Verið ávallt glöð í Drottni. Ég segi aftur: Verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum.
Drottinn er í nánd. (Fil. 4.4-5)

Fagmennska
Söfnuðurinn sýnir fagmennsku í starfi sínu, með áherslu á samstarf og teymisvinnu, heiðarleika og
traust, og skilyrðislausa hlýju andspænis þeim fjölbreyttu verkefnum sem koma upp.
Við viljum vinna á heiðarlegan og umburðarlyndan hátt þar sem rými er gefið til þess að vera maður
sjálfur, þar sem hægt er að koma til dyranna eins og maður er klæddur án þess að vera dæmd/ur
eða vera óvelkomin/n.
Við leitum stöðugt leiða til að þróa hæfni okkar og þekkingu og ígrundum stöðugt starf okkar.
Starfsfólk, stjórnarmeðlimir og sjálfboðaliðar eru hvattir að sækja endurmenntun og námskeið.
Íslenski söfnuðurinn leggur áherslu á að vinnubrögð séu vönduð, að málefnaleg skoðanaskipti geti
átt sér stað í trausti þess að hagur safnaðarstarfsins og meðlima kirkjunnar sé í fyrirrúmi.
Fagmennska felur í sér tvo meginþætti – að virðing og væntumþykja einkenni öll mannleg samskipti
án þess að gefa afslátt af vönduðum vinnubrögðum.
Allt sem þér viljið, að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra. Matt. 7:12
Heimildarskrá:
Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson. (2011). Stefnumótunarfærni – Markmið, stefna og leiðir.
Reykjavík: JPV útgáfa.

Stefna Íslenska safnaðarins í Noregi
Íslenski söfnuðurinn í Noregi er opin og frjálslynd kirkja, umburðarlynd og framsækin, með rætur
í hefðinni en óhrædd að vaxa mót nýjum tímum.
Þið eruð öll velkomin að taka þátt í starfi safnaðarins, óháð því hvaðan þið komið eða á hvaða leið
þið eruð. Þið eruð velkomin eins og þið eruð.
Íslenski söfnuðurinn í Noregi vill reynast ykkur sem stór og elskandi fjölskylda sem fagnar fjölbreytileika og samstöðu.
Söfnuðurinn er fyrir alla, líka þá sem sækja ekki vanalega kirkju á Íslandi.
Söfnuðurinn leggur áherslu á fjölbreytt starf sem höfðar til sem flestra og leitast við að vera samfélag
Íslendinga í Noregi.
Íslenski söfnuðurinn í Noregi er hluti af þjóðkirkju Íslands. Söfnuðurinn deilir grunngildum og markmiðum starfsins með íslensku þjóðkirkjunni þó með þá sérstöðu að vera kirkja meðal Íslendinga
erlendis.
Söfnuðurinn boðar kristna trú meðal Íslendinga í Noregi á grundvelli evangelískrar-lútherskrar trúar og
stendur fyrir reglulegu helgihaldi í Ósló og sem víðast um Noreg.
Jákvætt, kærleiksríkt og opið starf með gefandi og hlýju fólki þar sem gleði, virðing, lærdómur og samvera er í fyrirrúmi, með nýrri nálgun á helgihald í bland við hefðbundnari messur.
Regluleg samvera og fræðsla fyrir allan aldur, frá Krílakaffi til Gæðastunda fyrir 60 ára og eldri, og vikulegar bænar og kyrrðarstundir sem öruggt rými fyrir andlega heilsu og öryggi Íslendinga í Noregi.

Markmiðið er að vera sýnileg og byggja upp fast starf og fjölbreytta dagskrárliði á sem flestum stöðum
í Noregi í samstarfi við Íslendinga búsetta á svæðinu.
Boðið er upp á kærleiksþjónustu sem einkum er fólgin í sálgæsluviðtölum og heimsóknum til aldraðra
og langveikra. Sóknarprestur er einnig starfsmaður Ólafíusjóðs sem er hjálparsjóður nauðstaddra
Íslendinga í Noregi.
Fermingarfræðslan hjá Íslenska söfnuðinum fer fram á annan hátt en hjá öðrum kirkjum því fermingarbörnin eru dreifð um allan Noreg en öll fermingarbörnin taka virkan þátt engu að síður.
Í fermingarfræðslunni er ekki lögð áhersla á utanbókarlærdóm heldur á það að unglingarnir fái
tækifæri og stuðning til að hugsa sjálfstætt og leita svara við stóru spurningunum í lífin.
Boðið er upp á fermingardaga á Íslandi og í Noregi og fermingarferðalag til Svíþjóðar þar sem saman
koma íslensk fermingarbörn búsett í Skandinavíu.

Lifandi og kærleiksríkt æskulýðsstarf með áherslu á íslenska menningu og tungu.
Aðgengilegt og opið samfélag fyrir börn og unglinga hvar sem er á landinu.
Leitast er við að bjóða upp á tækifæri fyrir íslensk börn og ungmenni að hitta íslenska jafnaldra sína
í öruggu og skapandi umhverfi. Boðið er upp á ferðalög, unglingahelgi, útilegu og sumarbúðir.
Öflugt leiðtogastarf um allt land og leiðtogaþjálfun í samstarfi við íslensku söfnuðina á Norðurlöndunum.
Íslenski söfnuðurinn í Noregi leggur rækt við íslenska tungu, arf og þjóðlega menningu í breiðum
skilningi. Leitast skal við að halda breidd og fjölbreytni þar sem öllum samfélagshópum er gert hátt
undir höfði og efla hreyfi- og lýðheilsustarf sem með helgihaldi eflir huga og hönd.
Söfnuðurinn skal stuðla að listflutningi íslensks efnis t.d. tónlist, leiklist og styðja félagslíf Íslendinga
í Noregi á menningarlegum grundvelli þar sem Íslendingar geta komið saman og hitt landa sína og
styrkt tengslin við móðurmálið og hvert annað.
Skapa vettvang og veita þeim listamönnum, tónlistafólki og fræðimönnum og öðrum sem vinna með
okkur viðurkenningu og sýnileika.

Stefnt er að því að stór hluti dagskrár, helgihald, fermingarfræðsla, æskulýðsstarf og menningardagskrá verði áfram send út á netinu svo að sem flestir óháð búsetu geti notið og tekið þátt.
Söfnuðurinn heldur úti virkum samfélagsmiðlum og innihaldsríkri heimasíðu sem auðveldar aðkomu
að upplýsingum um söfnuðinn og þá viðburði sem söfnuðurinn stendur fyrir.
Allt starf safnaðarins skal vera aðgengilegt fötluðum.
Söfnuðurinn er með persónuverndarstefnu sem tekur mið af norskum og íslenskum lögum.
Öflug mannauðstefna þar sem er boðið uppá samkeppnishæf launa- og starfskjör og fjölskylduvænt
starfsumhverfi. Lögð er áhersla á þverfaglega teymisvinnu þar sem hæfni og þekking hvers einstaklings er nýtt til þess að skapa nýjar lausnir og takast á við krefjandi/hvert verkefni í sameiningu
þar sem allir bera sameiginlega ábyrgð á útkomunni.
Uppbyggileg og heiðarleg samskipti eru í fyrirrúmi, sem og kærleikur og hjálpsemi á milli starfsfólks
og stjórnar, þar sem öll hafa tækifæri til að þroskast bæði persónulega og í starfi.
Skýr námstefna fyrir starfsfólk og stjórn sem gefur fólki tækifæri til endurmenntunar og endurnýjunar.
Lögð er rækt við samstarfsaðila innan lands sem utan.
Söfnuðurinn leggur ríka áherslu á umhverfisvernd og meðvitaða stefnu í umhverfismálum.
Söfnuðurinn leitast við að hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag með ákvörðunartöku sinni
og þjónustu.

Skýrsla sóknarprests
Undarlegasta ár í manna minnum er án efa árið 2020. Það fór fallega af stað með fjölmörgum
viðburðum og fögrum fyrirheitum um kraftmikið uppbyggingarár en plönin áttu svo sannarlega eftir
að breytast. Aftur og aftur. Og aftur. Spennandi, lærdómsríkt, erfitt, skemmtilegt, óvænt eru allt orð
sem eiga við um starfsemi safnaðarins á covid tímum en staðan hefur fyrst og fremst verið krefjandi.
Með samhentu teymi og góðri samvinnu starfsfólks og stjórnar hefur þessi tími þó orðið lærdómsríkur
og uppbyggilegur og kennt okkur svo margt sem við munum taka með okkur til framtíðar, skapað
ógleymanlegar stundir og góðar minningar- bara á annan hátt en við bjuggumst við.
Guðsþjónustur og helgihald
Starf safnaðarins fór vel af stað í upphafi árs með messum og guðsþjónustum í Osló, Sandefjord og
Kristiansand en Margrét Ólöf Magnúsdóttir djákni á skilið mikið hrós og þakklæti fyrir að hafa haldið
úti mánaðarlegum guðsþjónustum í Sandefjord og Kristiansand um árabil.
Messur og guðsþjónustur safnaðarins voru vel sóttar jan-mars 2020 en um 100 manns sóttu
Ævintýradag safnaðarins þann 1. mars 2020 í Sænsku kirkjunni í Osló og svo leiddi Íslenski
söfnuðurinn vel sótta samnorræna messu þann 8. mars í sömu kirkju sem var síðasta messan fyrir
heimsfaraldur.
Inn á milli mjög harðra samkomutakmarkana létti til og þá tókst að halda tvær fermingarmessur á
Íslandi í júní og ágúst, eina fermingarmessu í Osló í september og eina venjulega messu í október.
Fjölskyldustundir fóru fram í Kristiansand og Sandefjord þegar samkomutakmarkanir leyfðu.

Að öðru leyti hefur helgihaldi verið sinnt með heimahelgistundum en það eru myndbönd með
ritningarlestri, hugleiðingu, bænum og sálmum, sem tekin eru upp heima í stofu eða úti í náttúrunni,
eftir því sem aðstæður hafa boðið upp á. Undirrituð og annað starfsfólk safnaðarins var með öllu
óreynt í myndbandagerð og helgihaldi á netinu en við höfum lært mikið á þessum tíma, komið okkur
upp betri búnaði og verið dugleg að ígrunda og fara yfir hvað okkur finnst ganga vel og hvað má gera
betur næst.
Helgihald á netinu hefur opnað augu okkar fyrir því hvað það eru margir sem þiggja þessar stundir
en áhorf á facebook hafa verið frá nokkur hundruð og upp í tvö þúsund áhorf á hverja heimahelgistund eða tæplega 6000 áhorf í heildina fyrir árið 2020. Áhorfstölur facebook gefa til kynna hversu
margir horfa að einhverju leyti á myndböndin sem þar birtast en einnig er hægt að fá upplýsingar
um hversu margir horfa á myndböndin í lengri tíma. Þær tölur eru að sjálfsögðu lægri en sýna engu
að síður að mikill fjöldi fólks horfir á myndböndin, bregst við þeim og deilir þeim áfram.

Aðrar kirkjulegar athafnir og kærleiksþjónusta
Skírð voru 13 börn á liðnum vetri í heimahúsum m.a. í Osló, Drammen, Kongsberg, Askim og Sandefjord. 8 hjónavígslur fóru fram á vegum safnaðarins, tvær á Íslandi og 6 í Noregi, en engin jarðarför.
11 börn fermdust í fjórum athöfnum á okkar vegum. 25 börn sækja fermingarfræðslu safnaðarins
veturinn 2020-21 en það er svipaður fjöldi og í fyrra.

Sálgæsla og kærleiksþjónusta var veitt á skrifstofu safnaðarins þegar það mátti en var mestmegnis
sinnt með símtölum og skjáfundum. Hjónabandsráðgjöf, sorgarúrvinnsla, einmanaleiki, skilnaður og
áföll eru helstu ástæður sálgæslusamtalanna sem bjóðast öllum Íslendingum óháð trúarafstöðu.
Pop-up prestur var hugmynd sem var hrint í framkvæmd um Hvítasunnuna 2020. Kófið og samkomutakmarkanirnar hvöttu okkur til að hugsa út fyrir rammann og ein hugmynd sem kom upp var að
presturinn færi að heimsækja nokkra staði þó fyrirvarinn væri lítill. Úr varð að undirrituð fór á húsbíl til
Bergen, Haugesund og Stavanger, sinnti sálgæslu, hitti fólk og kynntist aðstæðum og tók upp heimahelgistund fyrir Hvítasunnuna. Ferðin var vel heppnuð og góð tengsl mynduðust við Íslendinga
á svæðinu.

Safnaðarstarfið
Sunnudagaskóli, Krakkaklúbbur, Ungmennahittingar, Unglingahelgi í Norefjell, Jólaball og margt fleira
hefur farið fram þrátt fyrir allt og er það Rebekku Ingibjartsdóttur, æskulýðsfulltrúa, að þakka sem
hefur leitt það starf, á netinu, inni og úti eða bara eftir því sem aðstæður leyfa. (Sjá skýrslu æskulýðsfulltrúa)
Stefnt er að því að koma af stað fjölskyldustundum, reglubundnu safnaðarstarfi og/eða viðburðum
fyrir fjölskyldur víða um land og í Molde og Þrándheimi er búið að fá gott fólk í lið með okkur, en lítið
varð af uppbyggingarstarfsemi í kófinu. Við náðum einni ferð til Tromsø þar sem boðið var upp á
sunnudagaskóla og útivist á fjölskyldudegi á skemmtilegu útivistarsvæði, fundað var með stjórn
Íslendingafélagsins og boðið var upp á sálgæslu á svæðinu. Ferðin var virkilega vel heppnuð og góð
tengsl mynduðust við tengiliði á staðnum.
Krílakaffi féll að mestu leyti niður árið 2020 en þó áttum við nokkur góð skipti í upphafi árs og á haustmánuðum. Við gerðum tilraun til að bjóða upp á Krílakaffi á zoom en það var dræm þátttaka.

Gæðastundir (áður 60+) er hópur fólks á besta aldri hittist venjulega einu sinni í mánuði í Osló, þar
sem boðið er upp á hádegismat og góða samveru. Gæðastundahópur er einnig farinn af stað í Sandefjord og náði undirrituð og menningarfulltrúinn að heimsækja hópinn einu sinni haustið 2020 og
Oslóarhópurinn hittist þegar hægt var á milli samkomutakmarkana. Í upphafi heimsfaraldursins var
hringt á úthringilista Gæðastundahópsins til að athuga hvernig fólk hefði það og bjóða upp á spjall.
Fermingarfræðslan hefur tekið miklum breytingum árið 2020. Hún hafði áður farið fram á skrifstofu
safnaðarins og streymt á netinu á sama tíma auk þess sem fermingarferðalögin hafa verið mikilvægasti þáttur fræðslunnar. Undanfarin ár hafa fermingarbörn íslensku safnaðanna í Noregi, Svíþjóð
og Danmörku hist í október og í maí á fermingarfræðslunámskeiði og við bíðum eftir að heimsfaraldurinn láti undan og við getum tekið upp þráðinn að nýju. Fermd voru 10 börn í þremur athöfnum
og eitt barn í heimahúsi. Fermingarfræðsla fyrir 2020-21 hefur alfarið farið fram á Teams með
mánaðarlegum fundum og aukaverkefnum fyrir foreldra og fermingarbörnin saman. Hópefli,
fermingarferðalög og foreldradagar hafa fallið niður. Við vonumst til að geta fermt í sumar og haust
þau börn sem hafa mætt svo vel í nettímana í allan vetur, en um 25 börn eru skráð þó ljóst sé að
einhver þeirra kjósi að bíða með ferminguna í eitt ár.

Safnaðarstjórn hélt vinnufund með lykilstarfsfólki safnaðarins í Osló þann 7. mars 2020 og tóku
stjórnarmeðlimir einnig þátt í samnorrænni messu á sunnudeginum 8. mars en Ísland var í aðalhlutverki þetta árið með söng Ískórsins, predikun á íslensku og bænum og sálmum á öllum
norðurlandamálunum.
Vel heppnaður samstarfsfundur íslensku safnaðanna í Noregi, Danmörku og Svíþjóð var haldinn
í byrjun í febrúar 2020 í Solåsen í Son. Sóknarnefndir, prestar og lykilfólk í safnaðarstarfi hittist þar til
að ræða samstarf og framtíðarsýn. Einnig komu góðir gestir frá Íslandi með fræðslu en sr Hildur Björk
Hörpudóttir og sr Jóhanna Gísladóttir héldu fyrirlestur um fjölskylduboðun og MessyChurch
hugmyndafræðina, auk kynningar á bænajóga. Íslensku söfnuðirnir á Norðurlöndunum stefna á gott
samstarf um fermingarferðir, unglingabúðir, haustnámskeið og samstarfsfundi, þó öll slík plön séu
enn í biðstöðu.
Menningarstarf
Freydís Heiðarsdóttir var menningarfulltrúi vorið 2020. Undir hennar forystu stóð söfnuðurinn fyrir
skemmtilegum nýjungum eins og Músíkbingói í byrjun febrúar. Eftir að covid skall á stóð Freydís fyrir
tónleikaseríu með íslenskum tónlistarmönnum í Noregi en þeir sendu inn myndbönd sem birtust á
facebook síðu safnaðarins við góðar viðtökur.

Nýr menningarfulltrúi, Pálína Ósk Hraundal, tók til starfa í júní 2020 og kom sterk inn með mikla
reynslu af skipulagningu viðburða. Hún hefur sinnt íslenskri menningu og samfélagi af einstakri alúð
og hugmyndauðgi, og fundið leiðir fram hjá covid hindrunum með áræðni og jákvæðni. Viðburðir voru
hugsaðir upp á nýtt og færðir út undir bert loft eða á netið. M.a. var farið í fjölmenna göngu með tónleikum á áfangastað, tónleikar voru teknir upp ef ekki mátti hittast eins og jólatónleikarnir, og fjöldi
ólíkra viðburða voru settir af stað á netinu, mestmegnis á Zoom. Markmiðið er að mynda tengsl og
rjúfa einangrun, og allt sem er uppbyggilegt og mannbætandi á heima í kirkjustarfi, hvort sem það
er kaffinámskeið, jólaóratóríukvöld, tölvuleikjaspil, tónleikar eða bókaupplestur. (sjá skýrslu menningarfulltrúa)

Aðventuhátíðin í Ósló var með öðru sniði með tónlistaratriðum og hugvekju sem tekið var upp í
Sænsku kirkjunni í Osló og sent út á fyrsta sunnudegi í aðventu á facebook þar sem myndbandið fékk
yfir 3000 áhorf. Ólafíuhátíðin varð líka að myndbandi með umfjöllun um ævi Ólafíu Jóhannsdóttur,
kveðju frá sendiherra Íslands í Noregi og íslenskum lögum í flutningi íslensku kóranna í Noregi. Það
fékk yfir 1300 áhorf á facebook.

Ólafíusjóður Íslenska safnaðarins í Noregi var stofnsettur 1. nóvember 2009. Í sjóðsstjórn sitja
Rannveig María Gísladóttir, Ágústa María Figved, Steinunn Þórðardóttir, Guðbjörg Magnúsdóttir og
Guðrún Elín Svansdóttir. Undirrituð situr fundi og fylgir eftir umsóknum sem þangað berast.
Unnið er að því að Ólafíusjóður verði sjálfseignarstofnun rekin af Íslenska söfnuðinum sem jafnframt er
aðalstyrktaraðili sjóðsins. Stefnt var að því að ljúka því fyrir aðalfundinn 2021 en vegna heimsfaraldursins liggur umsókn um stofnun sjóðsins enn óafgreidd hjá norskum yfirvöldum.

Samstarfsaðilar
Prestur, starfsfólk og stjórn safnaðarins hefur lagt sig eftir samstarfi á flestum þeim sviðum er varða
málefni Íslendinga og taka fagnandi á móti þeim sem vilja eiga samstarf við söfnuðinn.
Biskupsstofa og sr Helga Soffía Konráðsdóttir, prófastur, eru bakhjarlar okkar á Íslandi. Þangað getum
við leitað eftir samstarfi og stuðningi, handleiðslu og leitað ráða þegar á þarf að halda. Rætur Íslenska
safnaðarins liggja hjá þjóðkirkju Íslands þó okkar sérstaða sé að vera kirkja meðal Íslendinga erlendis.
Við eigum dýrmætt samstarf við Íslendinga og Íslendingafélögin um landið allt sem eiga hrós skilið
fyrir óeigingjarnt framlag við skipulag á viðburðum, aðstoð við auglýsingar og að gera græja, baka og
hita kaffi, eða hvað sem fellur til þegar eitthvað skemmtilegt stendur til. Við skipulögðum jólatónleika
og jólastundir í skóginum um allt land á aðventunni en því miður urðum við að hætta við þau plön.
Jólanammið var samt sent út um landið og tóku jólasveinar og fleira gott fólk að sér að koma því til
íslenskra barna á hverju svæði fyrir sig, og jólatónleikarnir voru sendir út sem metnaðarfullir tónleikar
á youtube.
Það er ómetanlegt að eiga íslensku kórana og stjórnendur þeirra að við helgihald sem venjulega fer
fram víða um land. Ískórinn, sönghópurinn Laffí, Kór Kjartans í Þrándheimi og Sönghópurinn Björgvin
í Bergen brugðust vel við breyttum aðstæðum og sendu inn myndbönd til að taka þátt í Ólafíuhátíðinni, Jóladagatali safnaðarins, Heimahelgistund á jólum og er samstarf við kórana alla söfnuðinum
mjög dýrmætt.
Prestur hefur getað leitað til sendiherra og starfsfólksins á sendiráðsskrifstofunni með hvaðeina sem
kemur upp á. Sú samvinna og stuðningur sem þaðan kemur er mjög mikilvæg.
Sr Lena Rós Matthíasdóttir fær bestu þakkir fyrir gott samstarf og stuðning við starfið okkar í heild
sem og einstök verkefni.

Samstarf við Íslensku söfnuðina í Svíþjóð og Danmörku hefur verið endurvakið. Það er gott að eiga svo
góða samstarfsfélaga að í nágrannalöndunum.
Íslenski söfnuðurinn hefur sótt um að gerast fullgildur meðlimur í Norges Kristne Råd en umsóknin
verður ekki tekin efnislega fyrir fyrr en á næsta aðalfundi safnaðarins. NKR eru samtök sem hafa stutt
dyggilega við dómsmálið sem íslenski söfnuðurinn, sænska kirkjan og finnska kirkjan standa saman
að um þessar mundir gegn norska ríkinu.

Lokaorð
2020 var ár úthalds, þolinmæði og seiglu. Með samstöðu og samvinnu hefur teyminu sem stendur á
bakvið Íslenska söfnuðinn í Noregi tekist að halda úti öflugu starfi, myndað ný tengsl við fjölda fólks,
lært nýja tækni, kynnst nýjum tækifærum og sýnt fram á að með jákvæðu hugarfari og vilja til að prófa
nýja nálgun er ýmislegt hægt.
Ég er þakklát fyrir svo ótalmargt árið 2020 þó það hafi reynt á og oft verið erfitt að bugast ekki í heimfaraldrinum. Ég er þakklát fyrir einlægar stundir í fámenni og skemmtileg fermingarbörn á teams, fyrir
hjónavígslur í kyrrð og fyrir skírnarveislur með gestina á zoom. Fyrst og fremst er ég samt þakklát fyrir
samstarfsfólkið mitt því án þeirra hefði covid árið 2020 verið óbærilegt. Mér finnst ég vinna með besta
teymi í heimi. Berglind Gunnarsdóttir, Pálína Ósk Hraundal og Rebekka Ingibjartsdóttir fá mínar
dýpstu og hlýjustu þakkir fyrir samstarfið, jákvæðnina, hrósin, hlýjuna, hláturinn og væntumþykjuna
sem einkennir samstarfsandann. Stjórnin, og Ingvar og Jónína að öðrum ólöstuðum, fá líka hjartans
þakkir fyrir allt sitt óeigingjarna framlag í þágu safnaðarins, stuðning við hugmyndirnar okkar,
heiðarleg samtöl og traust sem gott er að starfa í.
Í fyrra sagðist ég vona að söfnuðurinn okkar myndi halda áfram að byggjast upp sem opin og frjálslynd kirkja, umburðarlynd og framsækin, með rætur í hefðinni en óhrædd að vaxa mót nýjum tímum –
og nú er ég sannfærð um að svo mun vera.

Ég bið Guð að blessa Íslenska söfnuðinn í Noregi, blessa þau sem starfa í nafni hans, þau sem þiggja
þjónustu hans og þau sem taka þátt í því lifandi samfélagi sem söfnuðurinn leitast við að skapa.
Inga Harðardóttir , Osló 9. apríl 2021

Skýrsla menningarfulltrúa
Ég var ráðin í starf menningarfulltrúa sumarið 2020 og við tók skemmtilegt og öðruvísi verkefni á
tímum Covid. En þess má geta sérstaklega að allt frá því ég tók við starfinu og fram að því að þessi
skýrsla er skrifuð hefur Covid verið til staðar með ólíkum reglum hvað varðar fjöldatakmarkanir og
sóttvarnaraðgerðir.
Í upphafi starfstímabilsins eða nánar tiltekið síðla sumars og fram á haust voru takmarkanirnar óljósar
og breyttust mikið með skömmum fyrirvara. Þá vorum við mikið að skipuleggja viðburði í raunheimum
sem þurfti svo oftar en ekki að fella niður. Það á við um til dæmis jólatónleikana, tónleikaröð með Daða
Frey söngvara, laufabrauðshittinga, samveru og útilífsdaga víðs vegar um landið, skipulögð jólaböll um
Noreg, Aðventuhátíðina, Ólafíuhátíðina, kleinubaksturskennslu, tónleika og fleira.
Það fór mikill tími og skipulag í undirbúning þessara viðburða sem við þurftum að breyta mikið í takt
við þær reglur sem voru settar í samfélaginu hverju sinni. En fátt er svo með öllu illt að það felist ekki
lærdómur í slíkum verkefnum.

Covid hefur sannarlega kennt okkur margt á þessu ári og þrátt fyrir þessar takmarkanir þá hefur
regluleg, frumleg og heillandi dagskrá verið á netinu mest allan tímann. Öll hugmyndavinna hefur
verið lærdómsrík á krefjandi tímum heimsfaraldar. Þar sem viðburðarstjórnun hefur sannarlega fengið
annan vinkil og opnað augun okkar fyrir ólíkum tækifærum. Teymisvinna hefur verið áberandi í starfinu
og þannig höfum við sem heild haldið vel utan um dagskrá safnaðarins á netinu.
Það er mjög sýnilegt í starfinu hvað landsbyggðin hefur verið dugleg að sækja netviðburði safnaðarins
og önnur menningarkvöld sem í boði eru og tel ég það vera einn helsta ávinning þess að bjóða upp á
dagskrá í gegnum netið. Það auðveldar öllum að sækja viðburðina okkar á tímum heimsfaraldar.
Einnig getum við fengið til okkar fyrirlesara og sérfræðinga sem eru staðsettir á Íslandi án mikils
kostnaðar eða umfangs.
Þjóðmenning, tónlist, bókmenntir, handavinna, gönguferðir og ólíkir fyrirlestrar hafa verið áberandi í
starfinu árið 2020. Við höfum upplifað mjög góða mætingu á viðburðina allt frá 15-100 manns á hvern
viðburð. Við höfum betri tilfinningu fyrir aðsóknartölum t.d. eins og á Zoom þar sem fjölskyldur horfa
gjarnan saman á tónleika úr stofunni að heiman. Þannig getum við náð til mjög ólíks aldurshóps á
skömmum tíma. Sama á við um t.d. jólatónleikana á YouTube þar sem margir horfa saman með því
að búa sér til huggulega stund að heiman.

Áberandi áfangastaðir sem sækja netviðburði hjá okkur eru eftirfarandi: Oslo, Stavanger, Bergen,
Kristiansand, Molde, Sandefjord, Ski, Tromsø og Þrándheimur.
Stefna okkar eru að halda ótrauð áfram þeirri vinnu að ná til sem flestra áfangastaða með góðum
kynningum, jákvæðri ímynd safnaðarins og fjölbreyttu úrvali af menningarviðburðum. Við finnum
þann kraft sem komin er í starfið í þessari vegferð og tökumst á við framhaldið með tilhlökkun.
Við náðum einni kynningarferð til Tromsø áður en takmarkanirnar komu í veg fyrir ferðalög. Sú ferð
skilaði okkur góðu samstarfi og tengslaneti til Tromsø. Á meðan á dvölinni stóð stóðum við fyrir fjölbreyttu starfi eins og fjölskyldudegi utandyra, sálgæslu og fundum.

Einnig náðum við að framkvæma ljósmynda og grafískt námskeið á Ólafíustofu þar sem starfmenn
safnaðarins gátu haldið það námskeið. Það var biðlisti á námskeiðið og bíðum við eftir öðrum
tækifærum þegar allt opnar aftur að halda áfram þeirri vegferð.
Gönguferðin að Fuglemyrhytta síðastliðið haust var afar vel sótt. Mætingin var um 60 manns sem
gengu upp að hyttunni með okkur. Jónína Aradóttir söng og spilaði á gítar falleg íslensk dægurlög
þegar komið var að áfangastaðnum.
Handavinnukvöld hafa verið mánaðarlega og eru vel sótt. Yfirleitt í kringum 15-20 manns á hverju
kvöldi. Við höfum fengið kynningar inn á þessi kvöld eins og um jurtalitun frá Hespuhúsinu.

Stórir viðburðir eins og jólatónleikar íslenska safnaðarins voru með breyttu sniði vegna Covid.
Tónleikarnir áttu að vera á ólíkum stöðum um landið í nóvember og desember. Það var ekki möguleiki.
Þá þurftum við að hugsa um nýjar lausnir og að lokum var ákveðið að vinna verkefnið þannig að tónleikarnir voru teknir upp af fagfólki í Sandefjord og frumsýndir á netinu í desember nánar tiltekið Youtube og fengu að vera inni í 3 vikur. Á þeim tíma var áhorfið um 360 flettingar á YouTube. Sama á við
um Aðventuhátíðina sem var tekin upp að í sænsku kirkjunni með fallegum tónlistarflutningi frá Dóru
Ármannsdóttur, Ingu Þyrí Þórðardóttir, Hjörleifi Valssyni og Gróu Hreinsdóttur.
Áhorf Aðventuhátíðarinnar fór yfir 3000 á Facebook.

Þegar það kom í ljós að samfélagið væri ekkert að fara að opna í bráð þá settum við mikinn kraft í að
skapa umhverfi á netinu með hlýleika og kærleika í fókus þar sem þau gildi fengju að dafna í netumhverfi safnaðarins, sem við tók næstu mánuðina
Dæmi um viðburði til þess að halda úti lifandi dagskrá á netinu voru meðal annars jóladagatalið
í desember, jólatónleikar, jólaball, jólasögur, kleinuklukk á milli landshluta, jólaföndur, jólaóratoría,
Ólafíuhátíð og Aðventuhátíð,
Viðburðir sem féllu niður og búið var að skipuleggja:
Laufabrauðsbakstur
Tónleikar með Daða Frey
Handavinnumarkaður í sænsku kirkjunni
Gönguferðir
Útilífsdagar fyrir fjölskyldur
Jólaböll víða um Noreg

Sá lærdómur sem við tökum með okkur frá árinu 2020 hefur gefið okkur dýrmæta reynslu fyrir árið
2021 og framtíðina. Þar sem við kunnum betur að stýra netviðburðum og þróa faglegt og gefandi starf
á netinu fyrir allt samfélag safnaðarins óháð staðsetningu.
Pálína Ósk Hraundal
Oslo – 9. apríl 2021

Skýrsla æskulýðsfulltrúa
Ég var ráðin sem æskulýðsfulltrúi í hlutastarf í júní síðastliðnum.
Eitt af fyrstu verkefnunum var að skipuleggja og standa fyrir útilegu, sem í rauninni kom í staðinn fyrir
fyrirhugaðar sumarbúðir sem féllu niður vegna heimsfaraldurs. Leiðtogar, stjórnarmeðlimir og starfsfólk tók þátt og sá um ýmis verkefni og eigendur tjaldsvæðisins veittu frábæra þjónustu.
Dagskráin var fjölbreytt og skemmtileg og var skráningin og mætingin miklu meiri en við höfðum
þorað að vona. Útilegan verður því fastur árlegur viðburður um verslunamannahelgina við Rokosjøen
Camping.
Æskulýðsstarf hefur síðustu árin verið virkt í Osló og Sandefjord. Áætlað var að efla það starf enn
fremur og koma á fleiri hópum og meira æskulýðsstarfi á fleiri stöðum. Farið var til Sandefjord með
dagskrá fyrir krakka á grunnskólaaldri og ungmenni og heppnaðist vel.
Við erum heppin með mannauð á því svæði, með þaulvana leiðtoga og ungleiðtoga. Við ætluðum að
endurtaka leikinn í Bergen, Stavanger, Þrándheimi og Tromsø, en þá skall á haustbylgja kórónuveirufaraldursins og setti strik í reikninginn.
Í staðinn hafa verið haldnir hittingar fyrir börn og ungmenni á ýmsum aldri á netinu og mikið efni í
myndbandsformi verið sett á netið sem hefur fengið góðar móttökur.
Á meðan aðstæður leyfðu fór líka lítill hópur ungmenna í helgarferð í íslendingahúsið í Norefjell og
skemmtu sér konunglega, og áttu gott samfélag.

Netdagskráin hefur síðust mánuði verið afar fljöbreytt, sunnudagaskóli hefur verið í boði fyrir yngstu
börnin 1-2 svar í mánuði, dagsskrá fyrir börn 7-12 ára hefur ýmist verið í boði sem krakkaklúbbur eða
fjölskylduflipp þar sem foreldrar eru hvattir til að vera með í leikjum og þrautum gegnum netið.
Ungmennahittingar hafa verið í boði á Zoom annan hvern föstudag, en dregið hefur úr mætingu í þeim
aldurshópi eftir því sem liðið hefur á heimsfaraldurinn, enda sitja mörg ungmenni mikið við skjáinn í
skólanum nú þegar.
Í febrúar gátu ungmennin hist úti við Sognsvann einu sinni og grillað pylsur og sykurpúða áður en
reglur voru aftur hertar og ekki var hægt að hittast í eigin persónu lengur.
Leiðtoganámskeið munu fara fram á Zoom von bráðar og vonumst við til að geta eflt bæði nýja og
gamla leiðtoga í starfinu. Ég vona að við fáum fleiri tækifæri með haustinu til að hittast um allt land
og til að koma af stað öflugu starfi.
Rebekka Ingibjartsdóttir
Osló - apríl 2021

Skýrsla Ólafíusjóðs
Í sjóðsstjórn sitja Rannveig María Gísladóttir, formaður, Ágústa María Figved og Steinunn
Þórðardóttir, Guðbjörg Magnúsdóttir og Guðrún Elín Svansdóttir. Undirrituð situr fundi og fylgir eftir
umsóknum sem þangað berast.

Fundir
Fundir voru 6 árið 2020 og fóru fram á netinu.

Úthlutun
Orðið var við 7 umsóknum um aðstoð frá sjóðnum á starfsárinu að upphæð 58.000t. 3 umsóknum var
ekki hægt að verða við. 18 jólastyrkir voru veittir að upphæð 54.000 en jólastyrkirnir eru ný leið til að
koma til móts við fólk og fjölskyldur í neyð.
Auk þess hefur prestur heimild til að deila út matarkortum. Eftirspurn eftir þeim hefur aukist í heimsfaraldrinum.

Helstu verkefni
Mannabreytingar urðu í stjórn sjóðsins á síðasta aðalfundi en stjórnin sem nú starfar hefur sett í
forgang að svara umsóknum eins fljótt og auðið er og fylgja eftir breytingum á stöðu sjóðsins og gera
hann að sjálfstæðri einingu. Ólafíusjóður á að vera sjálfseignarstofnun rekin af Íslenska söfnuðinum í
Noregi en söfnuðurinn er jafnframt helsti styrktaraðili sjóðsins. Stefnt var að því að ljúka því ferli fyrir
aðalfundinn 2021 en vegna heimsfaraldursins liggur umsókn um stofnun sjóðsins enn óafgreidd hjá
norskum yfirvöldum.
Inga Harðardóttir, prestur Íslenska safnaðarins í Noregi
Osló 9. apríl 2021

Tekjur

Rekstrarafgangur


Fjárhagsáætlun
2021







Ólafíusjóður


Menning


Prestþjónusta


Stjórnun

Ferming


Kostnaður


Ólafíustofa


Æskó

Fullorðins
fræðsla


Prestbústaður

Fullorðnir


Budsjett 2021 (JAN-DES)
Inntekter
Tilskudd
Leie
Momskompensasjon
Støtte fra morskirken
Renter
Samtals:
Kostnader
1. Æskó

Hvað er undir hverjum lið
kr
kr

7 264 037
142 000

kr

250 000

kr
kr
kr

75 000
25 000
7 866 037

kr

- der av lønn

kr

3. Fullorðnir
- der av lønn

350 757

- Sunnudagaskólinn

- Ferðakostnaður

- Jólaböll

- Fundarkostnaður

- Krílahittingur
- Unglingafundir
- Leiðtoganámskeið
- Ungmennabúðir

- Allur sameiginlegur kostnaður
- Meðlimatal

3. Heldri borgarar

316 046

5. Ólafíusjóður

kr

159 850

- der av lønn

kr

54 326
59 050

- der av lønn

kr

kr

133 110

7. Stjórnun
- der av lønn

kr

kr

2 973 542

8. Menning
- der av lønn

kr

kr

264 000

9. Prestþjónusta

kr

725 192

- der av lønn

kr

11. Ólafíustofa

kr

- der av lønn

kr

12. Prestbústaður

kr

- der av lønn

kr

-

37 792

- Fundir heldri borgara
- Heldri borgarar utan Óslóar

4. Fermingarbörn
- Fermingarbúðir
- Fermingarfræðsla
- Efniskostnaður
- Ferðakostnaður
- Gjafir

249 136
-

339 600
-

Samtals rekstur: kr

6 662 185

Áætlaður rekstrar afgangur: kr

1 093 852

- þar af laun kr

- Vorferð
- Haustfagnaður (Leikhús)

129 910

2 308 826

3 092 959

- Laun starfsfólks

- Sumarbúðir barna (10-12)

- Æskulýðsmót Íslandi

kr

(5,6)

- Rekstrarkostnaður

-

kr

7. Stjórnun

- Krakkafjör (áður TTT)

178 800

- der av lønn

6. Fullorðingsfræðsla

(1,2,3)

kr

kr

4. Fermingarbörn

801 177

1. Æskó

5. Ólafíusjóður

8. Menning

(7)

- Aðventuhátíð
- Ólafíuhátíð
- Aðrir menningarviðburðir

9. Prestþjónusta

(8)

- Leiga á kirkjum
- Tónlist í kirkjum
- Kórar
- Kirkjukaffi
- Allt sem tengist helgihaldi
- Ferðakostnaður

11. Ólafíustofa

(9)

- Rekstur Ólafíustofu
- Viðhald

(4)

- Laun

- Styrkur
- Rekstur

6. Fullorðingsfræðsla

12. Prestbústaður
- Rekstur
- Afborganir
- Viðhald
- Útleiga

- Hjónanámskeið
- Sjálfstyrkingar námskeið
- Ferðakostnaður

Notes 2021
1. Útilega kemur í stað sumarbúða svo er planið að reyna að halda unmennamót ef Covid leyfir.
2. Það er gert ráð fyrir að auka fjölda staða þar sem skipulagt barnastarf fer fram á kr. 70.900.
3. Æskulýðsmót á íslandi, áætlað kr. 80.000,-.
4. Styrkur ársins er 100.000
5. Öll laun starfsmanna falla á þennan lið.
6. Mikil óvissa er tengd kostnaði við ýmsa þætti vegna Covid en mest af því skilar sér á þennan lið.
7. Gert ráð fyrir einum nýjum stórum menningarviðburði kr. 80.000,-.
8. Almennt er unnið að því að fjölga viðburðum út á landi en það felur í sér kostnaðarauka, kr. 300.000,-.
9. Allur kostnaður tengdur Ólafíustofu fellur á þennan lið.
10. Áætlað er að skipta út eldhús innréttingu.
Öll fjárhagsáætlun safnaðarins tekur mið af því að við erum að byggja upp starfið.
Rekstrarafgangur er nýttur til niðurgreiðslu á láni vegna prestbústaðar uns það er uppgreitt.

(10)

Annen driftskostnad
Leie lokaler
Leie Kirke/menighetshus
Leie prestbolig
Leie av bod
Lys, varme
Renhold
Eiendomskatt
Alarm, sikkerhet

-

-

11 880

350 757

65 000
3 217 353
-

-

41 877

63 600
94 000
6 400
20 400
6 000
14 800
14 388

-

-

12 000

54 326

1 840

6 486

59 050

2 000

7 050

297 000
46 000
50 000
* Feriepenger fra 2020 som utbetales i juni 2021.

-

129 910

4 400

15 510

110 000

-

65 000
2 308 826

74 304

261 922

50 000

1 857 600

-

6
7
8
Fullorðnisfræðsl Administrasjo Kultur
a
n / styre

Forslag til budsjett fra styre (2021)

3
4
5 Ólafíusjóður
Fullorðni Konfirmanter
r

337 357
95 704

2 392 600
276 692
50 000

Driftskostnader
Lønnskostnader
Faste lønninger
Påløpe feriepenger
Fri telefon
Godtgjørelse telefon (lønn)
Motkonto, 5220
Andre honorar, lønn
Godtgj. til styre og bedriftsforsamling

Arbeidsgiveravgift
Arb.giv.avg. pål. feriep.
Innberetningspliktige
pensjonskostnader
Refusjon lønn
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

142 000
3 632 018
3 632 018
75 000
250 000
25 000
7 756 037

Driftsinntekter
Inntekt fra presttjenester
Leieinntekter fast eiendom
Statstilskudd Norge
Kommunetilskudd Norge
Andre tilskudd
Momskompensasjon
Inntekter konformanter
Renteinntekter
Sum Driftsinntekter

1
Æskó

-

-

-

-

-

94 000

37 792

1 280

4 512

32 000

-

6 400
20 400
6 000
12 000
14 388

51 600

-

-

9
11
Prestetjen Olafiastue
ester

2 800

-

142 000

142 000

12
Prestbustad
ur

357 000

100 000

5 000
20 000
10 000
25 000
30 000
23 124
8 500

Sum eksterne honorar

Reparasjoner og vedlikehold bygninger

Reparasjoner og vedlikehold utstyr
Kontorrekvisita
Menighetsblad
Aviser, tidsskrifter, bøker mv.
Møter/kurs internt
Møter/kurs eksternt
Kontordrift
Telefon
Telefon prest

Honorar utland

35 000

-

-

-

-

-

-

35 000
25 000
70 000
-

-

10 000
25 000
20 000
21 576

10 000

262 000

25 000
107 500

2 500
30 000
50 000

-

35 000
112 000
80 000

226 920

199 920

27 000

-

35 000
112 000
80 000

174 000

174 000

-

Revisjonskostander
Regnskapskostnader
Honorar for økonomisk & juridisk
bistand
Andre honorar
Leie prestetjenester
Leie organist/kor mm.
Honorar selvstendig næringsdrivende

388 500

358 500
30 000

12 000

15 000
5 000
5 000
30 000
68 000
262 200
358 500
57 000
174 000
199 920
348 800
72 800
25 000
1 621 220

-

Kontormaskiner, inventar o.l
Arb.klær/ utstyr
Inventar
Driftsmaterialer
Driftskostnad/registrering
Datakostnader
Kulturtiltak
Barne og ungdomstiltak
Bibelsk litt.og trykksaker
Eldre borgere, tiltak
Konfirmanter
Kostander vedr. messer/gudstj.
Krisefond
Kostnader v/menighetshus
Ungdomstiltak
Tiltak styre
Sum kostnadsførte anskaffelser

-

219 588

Sum kostnader lokaler

-

262 200

262 200

-

8 500

5 000

95 000

25 000
70 000

355 300

348 800

1 500

5 000

94 000

10 000
1 548

5 000
5 000

-

106 800

72 800

18 000

1 000

15 000

110 788

100 000

-

-

2 800

100 000
100 000

30 000
50 000
15 000
25 000
11 000
226 800
357 800

6 662 185

Gjestfrihet
Gaver fradrag
Krisehjelp, uforutsett
Støtte
Sum gaver og kontingenter

Forsikringspremier
Styre- og bedriftsforsmalingsmøte
Administrasjon
Generalmøte
Bank og kortgebyrer
Andre kostnader
Avdrag lån
Sum andre kostnader

Sum driftskostander

1 093 852

42 520
42 520

Annonser
Sum salgs og reklamekostnader

Driftsresultat

25 000
515 080

Diettkostnader, oppgavepliktig
Diettkostnader, ikke oppgavepliktig
Sum reise, diett og bilgodtgjørelse

10 000
231 624

245 040

Sum kontor kostnader

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

Porto

801 177

-

-

11 520
11 520

50 400

50 400

-

178 800

-

-

4 800
4 800

-

-

316 046

-

-

4 800
4 800

18 000

18 000

-

159 850

-

100 000
100 000

800
800

-

-

133 110

-

-

3 200
3 200

-

-

2 973 542

111 000

10 000
50 000
15 000
25 000
11 000

-

6 000
6 000

81 640

10 000

71 640

10 000
96 576

264 000

-

-

1 800
1 800

-

-

725 192

-

-

9 600
9 600

120 000

15 000

105 000

13 500

249 136

10 000

10 000

-

-

-

21 548

339 600

226 800
236 800

10 000

-

-

100 000

Legally signed by
Jonina M Arnorsdottir
07.04.2021
Legally signed by
Elin Soffia Pilkington
07.04.2021
Legally signed by
Helgi Eric Bjørn Hallbeck
07.04.2021
Legally signed by
Katla Sveinbjörnsdottir
07.04.2021
Legally signed by
Ingvar Ingolfsson
07.04.2021

Årsregnskap 2020
Den Islandske Evangeliske- Lutherske
Menighet I Norge
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 979 706 596

Resultatregnskap
Den Islandske Evangeliske- Lutherske Menighet I Norge
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2020

2019

1

8 877 374
8 877 374

7 048 432
7 048 432

3
6
3, 4

3 585 613
195 300
3 010 421
6 791 334

2 661 156
99 200
2 218 279
4 978 635

2 086 040

2 069 797

25 082
270
111 778
593
-87 018

12 827
0
46 905
3 220
-37 298

Årsresultat

1 999 022

2 032 499

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

1 999 022
1 999 022

2 032 499
2 032 499

Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

NOTE

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Den Islandske Evangeliske- Lutherske Menighet I Norge
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Side 2

Balanse
Den Islandske Evangeliske- Lutherske Menighet I Norge
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

NOTE

5
6

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Den Islandske Evangeliske- Lutherske Menighet I Norge
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2020

2019

9 475 994
822 061
10 298 055

9 439 205
475 308
9 914 512

10 298 055

9 914 512

473 336
473 336

105 018
105 018

5 251 515

4 507 507

5 724 852

4 612 525

16 022 906

14 527 037

Side 3

Balanse
Den Islandske Evangeliske- Lutherske Menighet I Norge
EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

2020

2019

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

12 408 588
12 408 588

10 409 566
10 409 566

Sum egenkapital

12 408 588

10 409 566

2 625 224
2 625 224

3 394 147
3 394 147

60 361
363 453
565 280
989 094

160 245
175 271
387 808
723 325

3 614 318

4 117 471

16 022 906

14 527 037

GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

5

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Oslo, 05.04.2021
Styret i Den Islandske Evangeliske- Lutherske Menighet I Norge

Jonina Margret Arnorsdottir
styreleder

Katla Sveinbjörnsdottir
nestleder

Helgi Eric Bjørn Hallbeck
styremedlem

Den Islandske Evangeliske- Lutherske Menighet I Norge

Ingvar Ingolfsson
styremedlem

Elin Soffia Pilkington
styremedlem

Side 4

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.
Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres.
Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å
være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i
bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når
grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til
laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.

Note 1 Annen driftsinntekt
Leieinntekter
Statstilskudd
Kommunetilskudd
Momskompensasjon
Annen støtte
Andre inntekter
Sum

2020
272 165
3 527 283
4 698 708
311 443
67 686
89
8 877 374

Note 2 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 219 216.

2019
94 500
3 309 591
3 291 362
261 395
76 366
15 218
7 048 432

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2020
2 938 029
417 112
124 931
105 541
3 585 613

2019
2 190 651
316 526
38 027
115 951
2 661 155

Stiftelsen har i 2020 sysselsatt 5 årsverk. Stiftelsen har ikke daglig leder. Godtgjørelse til styret i
perioden har vært kr. 50 000.
Pensjonsforpliktelser
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 55 250. Kostnadsført honorar for andre tjenester
utgjør kr. 5 000.

Note 4 Annen driftskostnad
Kostnader lokaler
Anskaffelser/medlemsregister
Kontordrift
Aktiviteter
Eksterne honorarer
Reisekostnader
Kulturtiltak
Annonser
Forsikringer
Bilkostnader
Øvrige kostnader
Sum

2020
256 596
647 058
228 362
549 940
392 920
275 473
565 575
16 642
15 275
12 310
50 271
3 010 421

2019
229 634
302 963
201 126
328 530
511 752
377 767
167 126
24 373
10 074
64 933
2 218 279

Note 5 Annen langsiktig gjeld
Gjeld som forfaller mer enn fem
år etter regnskapsårets slutt:
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

2020

2019

2 625 224
2 625 224

3 394 147
3 394 147

Lånets nedbetalingsplan er 25 år. Rentesatsen er 4,25 %.
Stiftelsens langsiktige gjeld er sikret med pant i stiftelsens bygninger for inntil kr. 5 700 000.
Bokført verdi på pantsatte midler per 31.12 utgjorde kr. 5 931 789.

Note 6 Anleggsmidler
Inventar Pilestredet
park 20
Anskaffelseskost pr. 01.01.2020
Tilgang kjøpte anleggsmidler
Anskaffelseskost 31.12.2020
Årets ordinære avskrivninger
Av- og nedskrivninger pr.
31.12.2020
Bokført verdi 01.01.2020
Tilgang i året
Årets avskrivning og
nedskrivning
Bokført verdi 31.12.2020
Økonomisk levetid

Gamle
Bygdevei
197
5 895 000
36 789
5 895 000

Sum

574 508
542 053
1 116 561
195 300
195 300

3 544 205

475 308
542 053
195 300

3 544 205

5 895 000
36 789

9 914 513
578 842
195 300

822 061

3 544 205

5 931 789

10 298 055

5 år

3 544 205

10 013 713
578 842
10 592 555
195 300
195 300

Kosning í stjórn
Núverandi stjórn:
Aðalstjórn:
• Jónína Margrét Arnórsdóttir – formaður – Kjörin 2017
• Katla Sveinbjörnsdóttir – varaformaður – Kjörin 2020
• Ingvar Örn Ingólfsson – gjaldkeri – Kjörinn 2018
• Björn Hallbeck – ritari – Kjörinn 2017
• Elín Soffía Pilkington – meðstjórnandi - Kjörin 2020

Varamenn:
• Guðrún Elín Svansdóttir - Kjörin 2019
• Guðjón Andri Rabbevåg Reynisson - Kjörinn 2020
• Eyjólfur Magnússon - Kjörinn 2020
• Kolbrún Rut Ragnarsdóttir - Kjörin 2020
• Sverrir Már Gunnarsson - Kjörinn 2020

Kosning í aðalstjórn:
Kosið er um tvö sæti, Jónína Margrét Arnórsdóttir gefur ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu
og hennar sæti því laust.
Björn Hallbeck hefur setið setið í stjórn í 4 ár og gefur kost á sér til endurkjörs.
Áhugasamir um framboð geta haft samband við formann kjörnefndar, Rannveigu Maríu Gísladóttur
í síma 905 51 583 eða á ransy@ransy.net

Í lögum safnaðarins stendur eftirfarandi um stjórn.
3.gr. Safnaðarstjórn
Stjórn safnaðarins er ásamt sóknarpresti í fyrirsvari fyrir söfnuðinn gagnvart stjórnvöldum, stofnunum
og einstaklingum. Hún hefur umsjón með eignum safnaðarins og fjárhag.
Stjórn safnaðarins annast rekstur og framkvæmdir á vegum safnaðarins og styður kirkjulegt starf
í söfnuðinum ásamt prestum og starfsmönnum safnaðarins.
Stjórnarmenn skulu kosnir til fjögurra ára í senn og skulu þeir koma úr röðum safnaðarmeðlima.
Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta fundi eftir aðalfund. Formaður skal boða til funda.
Stjórnarmenn eru fimm. Kjósa skal jafnmarga varamenn og taka þeir sæti í forföllum aðalmanna eftir
þeirri röð sem þeir voru kosnir í.
Heimilt er safnaðarstjórn að kveða varamenn sér til liðsinnis þegar hún telur ástæðu til.
Safnaðarstjórn tekur mið af starfsreglum Íslensku Þjóðkirkjunnar um sóknarnefndir nr. 732/1998.
Safnaðarstjórn starfar einnig eftir siðareglum sem hún setur sér.

Lagabreytingartillögur f. aðalfund 2021:
Lög safnaðarstjórnar Íslenska safnaðarins í Noregi.
1. Orðið „aðalsafnaðarfundur“ skal falla brott og í stað þess skal nota „aðalfundur“.

2. Undir „Dagskrá aðalfundar“ í gr. 2 fellur út „Stefna stjórnar“ og í stað kemur „Skýrsla stjórnar“.

3. Í annarri málsgrein fjórðu efnisgreinar í gr. 3 skal falla brott „Kjósa skal jafnmarga varamenn og taka
þeir sæti í forföllum aðalmanna eftir þeirri röð sem þeir voru kosnir.“
-Ný málsgrein kemur í stað hennar sem orðast svo: „Til vara skulu vera þrír einstaklingar og taka þeir
sæti í forföllum stjórnarmanna eftir þeirri röð sem þeir voru kosnir í.“

4. Í fyrstu málsgrein sjöttu efnisgreinar í gr. 3 skal falla brott „Safnaðarstjórn tekur mið af starfsreglum Íslensku Þjóðkirkjunnar um sóknarnefndir nr. 732/1998.“
-Ný málsgrein kemur í stað hennar sem orðast svo: „Stjórn safnaðarins tekur mið af starfsreglum
Íslensku Þjóðkirkjunnar.“

5. Í fyrstu málsgrein fyrstu efnisgreinar í gr. 5 skal orðið „sóknarnefndar“ falla út, og í stað þess koma
orðin „stjórn safnaðarins.“

6. Önnur málsgrein fyrstu efnisgreinar í gr. 5 skal falla út: „Hann gegnir prests- og predikunarembætti
samkvæmt vígslubréfi sem og skipunarbréfi sem Biskups Íslands setur honum.“
-Ný málsgrein kemur í stað hennar sem orðast svo: „Hann/hún gegnir prests- og predikunarembætti
samkvæmt vígslubréfi sem og skipunarbréfi sem Biskups Íslands setur honum/henni.“

7. Í annarri efnisgrein í gr. 6 skal málsgreinin „Ef söfnuðurinn leggst niður ganga eigur hans til Íslensku
Þjóðkirkjunnar“ falla út.
-Í stað hennar skal koma ný málsgrein sem orðast svo: “Ef söfnuðurinn verður lagður niður færast allar
eigur hans í Ólafíusjóðinn.“

